
 

  

  

Wetroks sanitetsrengöringsmedel 
Oslagbart mot kalk och korrosion
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EWetroks rengöringsmedel för toalettutrymmen: 
renare lösningar för varje typ av användning

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Schweiz 
Tel. +41 43 255 51 51, fax +41 43 255 53 79, www.wetrok.com

Wetrok Austria GmbH  Kolpingstrasse 18, A-1230 Wien, Österrike
Tel. +43 800 20 48 68, Fax +43 800 20 48 78, www.wetrok.com

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tyskland
Tel. +49 2171 398-0, fax +49 2171 398-100, www.wetrok.com

Wetrok Polska S.A.   ul. Ła̧czyny 4, PL-02-820 Warszawa, Polen
Tel. +48 22 331 20 50, fax +48 22 331 20 60, www.wetrok.pl

Wetrok AB  Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna
Tel. 08-444 34 00, fax 08-444 34 01, www.wetrok.com

Caledor

Art.nr Leveransform Försäljningsenhet
13.800 10 l behållare 1 st. = 10 l
10.248 0,5 l dispenser, fylld 1 st. = 10 × 0,5 l
10.108 0,5 l dispenser, tom 1 st.
10.181 0,5 l skumfl aska, tom 1 st.
13.801 1 l behållare 1 st. = 10 × 1 l
13.805 200 l fat 1 st. = 200 l

Art.nr Leveransform Försäljningsenhet
10.371 1 l fl aska med 

5 doseringskapsyler
1 st. = 10 × 1 l

Nyckelfaktorer är vattnets hårdhet, produktens effektivitet och 
korrosionsskydd

När man ska välja rätt produkter måste man ta hänsyn till hur hårt vattnet är och hur ofta våtutrymmen 
används. Ju högre vattenhårdhet och nedsmutsning, desto effektivare måste rengöringsprodukten vara. 
Om kalk ska tas bort fi nns även en risk för korrosion. Wetroks rengöringsmedel för våtutrymmen, Wetrok 
Caledor och Wetrok Calexan forte, förhindrar att korrosion uppstår på ny sanitetsarmatur samt att korrosion 
fortskrider på våtrumsinredning som redan angripits.

Reocid

Art.nr Leveransform Försäljningsenhet
13.400 10 l behållare 1 st. = 10 l
13.408 10 l behållare 1 st. = 1 pall 

(60 x 10 l)
10.251 0,5 l dispenser, fylld 1 st. = 10 × 0,5 l
10.151 0,5 l dispenser, tom 1 st.
10.176 0,5 l skumfl aska, tom 1 st.
10.169 0,5 l sprayfl aska, tom 1 st.
13.406 1 l behållare 1 st. = 10 × 1 l
13.405 200 l fat 1 st. = 200 l

Calexan forte

Art.nr Leveransform Försäljningsenhet
13.908 10 l behållare 1 st. = 1 pall 

(60 x 10 l)
10.249 0,5 l dispenser, fylld 1 st. = 10 × 0,5 l
10.193 0,5 l dispenser, tom 1 st.
10.192 0,5 l skumfl aska, tom 1 st.
13.901 1 l behållare 1 st. = 10 × 1 l

Caletin

Art.nr Leveransform Försäljningsenhet
13.100 10 l behållare 1 st. = 10 l
10.240 0,5 l dispenser, fylld 1 st. = 10 × 0,5 l
10.140 0,5 l dispenser, tom 1 st.
13.105 200 l fat 1 st. = 200 l

Skumrengöringsmetoden har fl era fördelar. Wetroks skumfl askor 
gör prepareringen av skummet enkel och säker tack vare de 
tydliga doseringsanvisningarna. Personalen behöver ingen särskild 
utbildning. Det går bara åt precis så mycket vatten och kemikalier 
som behövs, inte en droppe mer. Det fasta skummet har perfekta 
fl ytegenskaper, vilket gör att ytan som ska rengöras täcks helt. 

Wetroks skumfl aska är på många sätt överlägsen sprayfl askan: 
Inget onödigt, ofta omedvetet sprayande. Inga spraypartiklar i luften (aerosoler) som 
städpersonalen andas in. Dessutom behöver ingen vattenhink bäras med. Genom att 
rengöringsdukarna inte behöver vridas ur skonas handleder och axlar.

Rätt produkt för varje metod

Oavsett om arbetet utförs genom manuell torkning eller vattensparande manuell 
skumtorkning har Wetrok rätt produkt för varje rengöringsmetod. Även för specialanvändning 
som industriell skumtorkning eller för engångssystem. Målet är alltid ett perfekt 
rengöringsresultat med en minimal insats.

Wetroks skumrengöringsmedel är praktiskt, 
säkert och sparsamt

Reocid 2000

Art.nr Leveransform Försäljningsenhet
13.450 10 l behållare 1 st. = 10 l
13.458 10 l behållare 1 st. = 1 pall 

(60 x 10 l)
10.252 0,5 l dispenser, fylld 1 st. = 10 × 0,5 l
10.152 0,5 l dispenser, tom 1 st.

Biosan

20 30hårt mycket hårt

Vattnets hårdhetsgrad är 
avgörande för produktanvändningen

Calexan forte

Caletin

Caledor
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Vattnets hårdhetsgrad kan inte påverkas. Däremot kan man styra rengöringsintervallet 
genom att välja rätt sanitetsrengöringsmedel. Man bör använda sig av den produkt som 
med hänsyn till vattnets hårdhet har den bästa effekten. Ett minskat rengöringsintervall 
tack vare ett optimalt anpassat rengöringsmedel förkortar arbetstiden och sänker därmed 
städkostnaderna. Antalet lättare rengöringar däremellan kan också bli färre med rätt 
produkter.

0 mjukt 10 medelhårt

Vattenhårdhet i °dH (1 °dH = 1,79 °fH)

Hitta mer information om hela vår värld av rengöringsmetoder.



Oslagbart snabb och skonsam: 
Wetrok Caledor och Calexan forte

Wetrok Caledor och Calexan forte är perfekt anpassade till varandra. Båda är rengöringsmedel av hög 
kvalitet som med en exakt doserad syraandel snabbt och effektivt tar bort kalk och urinbeläggningar. Trots 
detta orsakar de inga korrosionsskador på sanitetsarmatur. De är dessutom kompromisslösa tidssparare, 
eftersom eftersköljning inte behövs – ett enda arbetsmoment räcker för att få ett perfekt resultat.

Wetrok sanitetsrengöringsmedel – 
rätt val för ett perfekt resultat

Ett rent och fräscht toalettutrymme sätter standarden för varje företag. Men dessa känsliga utrymmen 
ställer höga krav på städningen. Genom att använda rätt rengöringsmedel på rätt ställe minskar 
rengöringstiden och effektiviteten ökar. Produkterna från Wetrok tar effektivt bort kalk, lukt och smuts – 
utifrån ert specifi ka rengöringssystem. Ni väljer.

Med doft och specialeffekt

Det är bättre att förebygga: De beprövade 
rengöringsmedlen Wetrok Reocid och 
Reocid 2000 förhindrar att kalk bildas 
på ytorna. Den minimala syraandelen 
garanterar en rengöring som är skonsam 
mot materialet. Den angenäma doften 
hos Wetrok Reocid och Reocid 2000 ger 
en varaktig känsla av renhet. Produkterna 
har olika doft och färg.

¡ pH-värde: 4,5–5,5
¡ Färg: röd/gul
¡ Doft: starkt parfymerat

 Kan skummas

Expert på toaletter och urinoarer

I toaletten och urinoaren ser man vad 
ett WC-rengöringsmedel verkligen 
går för. Färdigblandade, trögfl ytande 
Wetrok Caletin fäster tack vare sin höga 
viskositet på vertikala ytor. Kalk och 
urinbeläggningar försvinner effektivt och 
säkert. Det låga pH-värdet reducerar 
bildandet av mikroorganismer och 
därmed även att obehaglig lukt uppstår. 

¡ pH-värde: 0,0–1,0
¡ Färg: röd
¡ Doft: parfymerat

Snabb och grundlig kalkborttagning 
med extra kraft

Wetrok Calexan forte uppvisar en 
aldrig tidigare skådad snabbhet när 
det gäller kalkborttagning och är 
därmed den perfekta hjälpredan vid 
periodisktunderhåll i våtutrymmen. Den 
avlägsnar snabbt hårdnackade kalk- och 
urinbeläggningar. Trots det oöverträffade 
rengöringsresultat är Calexan forte 
skonsamt mot sanitetsarmaturer, 
eftersom produkten har ett inbyggt 
korrosionsskydd som bidrar till att bevara 
värdet på inredningen.

¡ pH-värde: 0,0–1,0
¡ Färg: röd
¡ Doft: oparfymerat

 Kan skummas

Underhållsrengöringsmedel

Wetrok Reocid
Wetrok Reocid 2000

Underhålls rengöringsmedel

Wetrok Caledor

Underhållsrengöringsmedel

Wetrok Caletin

Periodiskt rengöringsmedel

Wetrok Calexan forte

Universalrengöringsmedel för 
luktbekämpning

För att få bort dålig lukt på 
toaletter måste orsaken angripas. 
Universalrengöringsmedlet Biosan 
parfymerar inte bort lukterna, utan 
bryter ner de obehagliga luktämnena 
mikrobiologiskt. Biosan har också 
en snabb verkningstid: Beroende på 
situation tar luktnedbrytningen bara 15 till 
max. 30 minuter.

¡ pH-neutral
¡ Färg: blå
¡ Doft: Lätt parfymerat

Luktborttagare

Biosan

Stark utan biverkningar

Effektiv rengöring på ett skonsamt 
sätt. Detta ytrengöringsmedel behöver 
bara verka en kort tid och tar bort 
kalkavlagringar utan att efterlämna rester. 
Det är effektivt även vid hårt vatten. Trots 
den starka rengöringseffekten orsakar 
Wetrok Caledor inga korrosionsskador på 
sanitetsarmatur eller fl äckar på plastytor. 
På så sätt bidrar rengöringsmedlet till att 
bevara värdet på inredningen och sparar 
underhållskostnader.

¡ pH-värde: 0,5–1,5
¡ Färg: röd
¡ Doft: parfymerat

 Kan skummas

Perfekt rengöring utan eftersköljning

Eftersom det inte fi nns någon risk för 
korrosion med Wetrok Caledor och 
Calexan forte behövs ingen eftersköljning. 
Dessutom torkar de snabbt och 
utan att lämna ränder. Det ger ett 
perfekt rengöringsresultat i ett enda 
arbetsmoment. Tiden för rengöring blir 
kortare och personalens utbildning blir 
enklare. 

Bemästrar alla vattenhårdheter

Oavsett hur hårt vattnet är avlägsnar 
Wetrok Caledor och Calexan forte kalk på 
alla syrabeständiga ytor utan att lämna 
rester. Inte ens vid mycket hårt vatten 
behöver doseringen ökas. Följer man 
bara doseringsrekommendationerna på 
skumfl askan har man snabbt löst alla 
avkalkningsuppgifter.

Skumma istället för att slösa

Den perfekta brukslösningen är färdig 
att användas snabbt och enkelt. Med 
skumfl askan blir överdosering av 
kemikalier ett minne blott. Det fasta 
skummet appliceras på mikrofi berduken 
och sedan är det bara att sätta igång. 
Det minskar inte bara förbrukningen av 
kemikalier utan även av vatten.

Två funktioner i ett enda drag – 
rengöring och korrosionsskydd

I våtutrymmen är förutom rengöringen även ett bra skydd mot korrosion avgörande. 
Korrosion på metallytor uppstår när ämnen reagerar med syran i rengöringsmedlet. 
Syran oxiderar på metallytan och färg- och ytförändringar bildas.

Den här typen av korrosionsfl äckar på inredningen är inget man behöver acceptera. 
Den korrosiva reaktionen kan nämligen göras långsammare genom särskilda syror 
som berikats med hämmande kemiska substanser mot korrosion. Framgångsreceptet 
för rengöringsmedlen Wetrok Caledor för underhållsstädning och Calexan forte för 
periodisktunderhåll bygger alltså på ett samspel mellan rengöringskraft och en antikorrosiv 
effekt.

Upplev effekten hos Wetrok 
Caledor ”in action”.
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Den perfekta brukslösningen är färdig 
att användas snabbt och enkelt. Med 
skumfl askan blir överdosering av 
kemikalier ett minne blott. Det fasta 
skummet appliceras på mikrofi berduken 
och sedan är det bara att sätta igång. 
Det minskar inte bara förbrukningen av 
kemikalier utan även av vatten.

Två funktioner i ett enda drag – 
rengöring och korrosionsskydd

I våtutrymmen är förutom rengöringen även ett bra skydd mot korrosion avgörande. 
Korrosion på metallytor uppstår när ämnen reagerar med syran i rengöringsmedlet. 
Syran oxiderar på metallytan och färg- och ytförändringar bildas.

Den här typen av korrosionsfl äckar på inredningen är inget man behöver acceptera. 
Den korrosiva reaktionen kan nämligen göras långsammare genom särskilda syror 
som berikats med hämmande kemiska substanser mot korrosion. Framgångsreceptet 
för rengöringsmedlen Wetrok Caledor för underhållsstädning och Calexan forte för 
periodisktunderhåll bygger alltså på ett samspel mellan rengöringskraft och en antikorrosiv 
effekt.

Upplev effekten hos Wetrok 
Caledor ”in action”.
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EWetroks rengöringsmedel för toalettutrymmen: 
renare lösningar för varje typ av användning

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Schweiz 
Tel. +41 43 255 51 51, fax +41 43 255 53 79, www.wetrok.com

Wetrok Austria GmbH  Kolpingstrasse 18, A-1230 Wien, Österrike
Tel. +43 800 20 48 68, Fax +43 800 20 48 78, www.wetrok.com

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tyskland
Tel. +49 2171 398-0, fax +49 2171 398-100, www.wetrok.com

Wetrok Polska S.A.   ul. Ła̧czyny 4, PL-02-820 Warszawa, Polen
Tel. +48 22 331 20 50, fax +48 22 331 20 60, www.wetrok.pl

Wetrok AB  Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna
Tel. 08-444 34 00, fax 08-444 34 01, www.wetrok.com

Caledor

Art.nr Leveransform Försäljningsenhet
13.800 10 l behållare 1 st. = 10 l
10.248 0,5 l dispenser, fylld 1 st. = 10 × 0,5 l
10.108 0,5 l dispenser, tom 1 st.
10.181 0,5 l skumfl aska, tom 1 st.
13.801 1 l behållare 1 st. = 10 × 1 l
13.805 200 l fat 1 st. = 200 l

Art.nr Leveransform Försäljningsenhet
10.371 1 l fl aska med 

5 doseringskapsyler
1 st. = 10 × 1 l

Nyckelfaktorer är vattnets hårdhet, produktens effektivitet och 
korrosionsskydd

När man ska välja rätt produkter måste man ta hänsyn till hur hårt vattnet är och hur ofta våtutrymmen 
används. Ju högre vattenhårdhet och nedsmutsning, desto effektivare måste rengöringsprodukten vara. 
Om kalk ska tas bort fi nns även en risk för korrosion. Wetroks rengöringsmedel för våtutrymmen, Wetrok 
Caledor och Wetrok Calexan forte, förhindrar att korrosion uppstår på ny sanitetsarmatur samt att korrosion 
fortskrider på våtrumsinredning som redan angripits.

Reocid

Art.nr Leveransform Försäljningsenhet
13.400 10 l behållare 1 st. = 10 l
13.408 10 l behållare 1 st. = 1 pall 

(60 x 10 l)
10.251 0,5 l dispenser, fylld 1 st. = 10 × 0,5 l
10.151 0,5 l dispenser, tom 1 st.
10.176 0,5 l skumfl aska, tom 1 st.
10.169 0,5 l sprayfl aska, tom 1 st.
13.406 1 l behållare 1 st. = 10 × 1 l
13.405 200 l fat 1 st. = 200 l

Calexan forte

Art.nr Leveransform Försäljningsenhet
13.908 10 l behållare 1 st. = 1 pall 

(60 x 10 l)
10.249 0,5 l dispenser, fylld 1 st. = 10 × 0,5 l
10.193 0,5 l dispenser, tom 1 st.
10.192 0,5 l skumfl aska, tom 1 st.
13.901 1 l behållare 1 st. = 10 × 1 l

Caletin

Art.nr Leveransform Försäljningsenhet
13.100 10 l behållare 1 st. = 10 l
10.240 0,5 l dispenser, fylld 1 st. = 10 × 0,5 l
10.140 0,5 l dispenser, tom 1 st.
13.105 200 l fat 1 st. = 200 l

Skumrengöringsmetoden har fl era fördelar. Wetroks skumfl askor 
gör prepareringen av skummet enkel och säker tack vare de 
tydliga doseringsanvisningarna. Personalen behöver ingen särskild 
utbildning. Det går bara åt precis så mycket vatten och kemikalier 
som behövs, inte en droppe mer. Det fasta skummet har perfekta 
fl ytegenskaper, vilket gör att ytan som ska rengöras täcks helt. 

Wetroks skumfl aska är på många sätt överlägsen sprayfl askan: 
Inget onödigt, ofta omedvetet sprayande. Inga spraypartiklar i luften (aerosoler) som 
städpersonalen andas in. Dessutom behöver ingen vattenhink bäras med. Genom att 
rengöringsdukarna inte behöver vridas ur skonas handleder och axlar.

Rätt produkt för varje metod

Oavsett om arbetet utförs genom manuell torkning eller vattensparande manuell 
skumtorkning har Wetrok rätt produkt för varje rengöringsmetod. Även för specialanvändning 
som industriell skumtorkning eller för engångssystem. Målet är alltid ett perfekt 
rengöringsresultat med en minimal insats.

Wetroks skumrengöringsmedel är praktiskt, 
säkert och sparsamt

Reocid 2000

Art.nr Leveransform Försäljningsenhet
13.450 10 l behållare 1 st. = 10 l
13.458 10 l behållare 1 st. = 1 pall 

(60 x 10 l)
10.252 0,5 l dispenser, fylld 1 st. = 10 × 0,5 l
10.152 0,5 l dispenser, tom 1 st.

Biosan

20 30hårt mycket hårt

Vattnets hårdhetsgrad är 
avgörande för produktanvändningen

Calexan forte

Caletin

Caledor

Reocid/Reocid 2000

UR

UR

UR

GR

Vattnets hårdhetsgrad kan inte påverkas. Däremot kan man styra rengöringsintervallet 
genom att välja rätt sanitetsrengöringsmedel. Man bör använda sig av den produkt som 
med hänsyn till vattnets hårdhet har den bästa effekten. Ett minskat rengöringsintervall 
tack vare ett optimalt anpassat rengöringsmedel förkortar arbetstiden och sänker därmed 
städkostnaderna. Antalet lättare rengöringar däremellan kan också bli färre med rätt 
produkter.

0 mjukt 10 medelhårt

Vattenhårdhet i °dH (1 °dH = 1,79 °fH)

Hitta mer information om hela vår värld av rengöringsmetoder.



 

  

  

Wetroks sanitetsrengöringsmedel 
Oslagbart mot kalk och korrosion

©
 C

o
p

yr
ig

ht
 b

y 
W

et
ro

k 
A

G
, 0

9/
20

14
, S

EWetroks rengöringsmedel för toalettutrymmen: 
renare lösningar för varje typ av användning

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Schweiz 
Tel. +41 43 255 51 51, fax +41 43 255 53 79, www.wetrok.com

Wetrok Austria GmbH  Kolpingstrasse 18, A-1230 Wien, Österrike
Tel. +43 800 20 48 68, Fax +43 800 20 48 78, www.wetrok.com

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tyskland
Tel. +49 2171 398-0, fax +49 2171 398-100, www.wetrok.com

Wetrok Polska S.A.   ul. Ła̧czyny 4, PL-02-820 Warszawa, Polen
Tel. +48 22 331 20 50, fax +48 22 331 20 60, www.wetrok.pl

Wetrok AB  Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna
Tel. 08-444 34 00, fax 08-444 34 01, www.wetrok.com

Caledor

Art.nr Leveransform Försäljningsenhet
13.800 10 l behållare 1 st. = 10 l
10.248 0,5 l dispenser, fylld 1 st. = 10 × 0,5 l
10.108 0,5 l dispenser, tom 1 st.
10.181 0,5 l skumfl aska, tom 1 st.
13.801 1 l behållare 1 st. = 10 × 1 l
13.805 200 l fat 1 st. = 200 l

Art.nr Leveransform Försäljningsenhet
10.371 1 l fl aska med 

5 doseringskapsyler
1 st. = 10 × 1 l

Nyckelfaktorer är vattnets hårdhet, produktens effektivitet och 
korrosionsskydd

När man ska välja rätt produkter måste man ta hänsyn till hur hårt vattnet är och hur ofta våtutrymmen 
används. Ju högre vattenhårdhet och nedsmutsning, desto effektivare måste rengöringsprodukten vara. 
Om kalk ska tas bort fi nns även en risk för korrosion. Wetroks rengöringsmedel för våtutrymmen, Wetrok 
Caledor och Wetrok Calexan forte, förhindrar att korrosion uppstår på ny sanitetsarmatur samt att korrosion 
fortskrider på våtrumsinredning som redan angripits.

Reocid

Art.nr Leveransform Försäljningsenhet
13.400 10 l behållare 1 st. = 10 l
13.408 10 l behållare 1 st. = 1 pall 

(60 x 10 l)
10.251 0,5 l dispenser, fylld 1 st. = 10 × 0,5 l
10.151 0,5 l dispenser, tom 1 st.
10.176 0,5 l skumfl aska, tom 1 st.
10.169 0,5 l sprayfl aska, tom 1 st.
13.406 1 l behållare 1 st. = 10 × 1 l
13.405 200 l fat 1 st. = 200 l

Calexan forte

Art.nr Leveransform Försäljningsenhet
13.908 10 l behållare 1 st. = 1 pall 

(60 x 10 l)
10.249 0,5 l dispenser, fylld 1 st. = 10 × 0,5 l
10.193 0,5 l dispenser, tom 1 st.
10.192 0,5 l skumfl aska, tom 1 st.
13.901 1 l behållare 1 st. = 10 × 1 l

Caletin

Art.nr Leveransform Försäljningsenhet
13.100 10 l behållare 1 st. = 10 l
10.240 0,5 l dispenser, fylld 1 st. = 10 × 0,5 l
10.140 0,5 l dispenser, tom 1 st.
13.105 200 l fat 1 st. = 200 l

Skumrengöringsmetoden har fl era fördelar. Wetroks skumfl askor 
gör prepareringen av skummet enkel och säker tack vare de 
tydliga doseringsanvisningarna. Personalen behöver ingen särskild 
utbildning. Det går bara åt precis så mycket vatten och kemikalier 
som behövs, inte en droppe mer. Det fasta skummet har perfekta 
fl ytegenskaper, vilket gör att ytan som ska rengöras täcks helt. 

Wetroks skumfl aska är på många sätt överlägsen sprayfl askan: 
Inget onödigt, ofta omedvetet sprayande. Inga spraypartiklar i luften (aerosoler) som 
städpersonalen andas in. Dessutom behöver ingen vattenhink bäras med. Genom att 
rengöringsdukarna inte behöver vridas ur skonas handleder och axlar.

Rätt produkt för varje metod

Oavsett om arbetet utförs genom manuell torkning eller vattensparande manuell 
skumtorkning har Wetrok rätt produkt för varje rengöringsmetod. Även för specialanvändning 
som industriell skumtorkning eller för engångssystem. Målet är alltid ett perfekt 
rengöringsresultat med en minimal insats.

Wetroks skumrengöringsmedel är praktiskt, 
säkert och sparsamt

Reocid 2000

Art.nr Leveransform Försäljningsenhet
13.450 10 l behållare 1 st. = 10 l
13.458 10 l behållare 1 st. = 1 pall 

(60 x 10 l)
10.252 0,5 l dispenser, fylld 1 st. = 10 × 0,5 l
10.152 0,5 l dispenser, tom 1 st.

Biosan

20 30hårt mycket hårt

Vattnets hårdhetsgrad är 
avgörande för produktanvändningen

Calexan forte

Caletin

Caledor

Reocid/Reocid 2000

UR

UR

UR

GR

Vattnets hårdhetsgrad kan inte påverkas. Däremot kan man styra rengöringsintervallet 
genom att välja rätt sanitetsrengöringsmedel. Man bör använda sig av den produkt som 
med hänsyn till vattnets hårdhet har den bästa effekten. Ett minskat rengöringsintervall 
tack vare ett optimalt anpassat rengöringsmedel förkortar arbetstiden och sänker därmed 
städkostnaderna. Antalet lättare rengöringar däremellan kan också bli färre med rätt 
produkter.

0 mjukt 10 medelhårt

Vattenhårdhet i °dH (1 °dH = 1,79 °fH)

Hitta mer information om hela vår värld av rengöringsmetoder.
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